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Zápis z jednání představenstva ČLK, 
konaného dne 6. října  2017 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha 

 
Přítomni: MUDr. Kubek, MUDr. Dobeš, MUDr. Doležal, MUDr. Dostalíková, MUDr. 

Henčlová, MUDr. Kubíček, MUDr. Mach Ota, MUDr. Mgr. Mlynářová, 
MUDr. Monhart, PhD., MUDr. Němeček, MUDr. Říhová, MUDr. Voleman, 
MUDr. Vraná. 

Omluveni:     MUDr. Dernerová, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Musil, MUDr. Sedláček,  
                       MUDr. Tomek, MUDr. Trnka, MUDr. Vávra. 
Přizváni:       MUDr. Vedralová, MUDr. Marie Loporová, Mgr. Dorka Čáslavská,  
                      MUDr. Sojka.  
 
Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 9:00 hodin. 
Přítomno 12 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné. 
 
1) Připomínky k minulému zápisu 
 
2) Jednání a informace 
 
Seznam zdravotních výkonů – novela 
   ČLK uplatnila v rámci tzv. meziresortního připomínkového řízení své zásadní připomínky 
k návrhu vyhlášky, kterou se vydává Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.  
   ČLK dlouhodobě poukazuje na trvale podhodnocenou minutovou režijní sazbu přiřazenou k 
výkonu. Problémem je rovněž velký procentuální rozptyl v hodnotách, které mohou 
zdravotnická zařízení sjednat se zdravotními pojišťovnami individuálně. Může tak docházet k 
diskriminaci některých zařízení, k nepřiměřenému nabízení nižší minutové sazby, u 
vybraných zdravotnických zařízení naopak k sjednání sazby vyšší, čímž by tato zařízení byla 
neoprávněně zvýhodňována. ČLK navrhovala zvýšit minutovou režijní sazbu přiřazenou k 
výkonu u všech odborností a toto kompenzovat snížením procentuálního rozptylu 
individuálně sjednaných výší minutové režijní sazby. ČLK protestovala proti skutečnosti, že 
návrhem novely SZV nebylo vůbec provedeno přepočítání osobních a režijních nákladů a 
hodnoty uvedené v návrhu novely vyhlášky neodpovídají reálným nákladům poskytovatelů 
zdravotních služeb a už vůbec nezahrnují každoroční nárůst cen těchto nákladů. 
   Připomínky ČLK nebyly ministerstvem zdravotnictví akceptovány, neboť by jejich 
zohlednění vedlo k výraznému zvýšení výdajů zdravotních pojišťoven za úhradu zdravotních 
služeb. 
Představenstvo bere informaci na vědomí. 
 
 
Úhradová vyhláška pro rok 2018 
  „Pouhé“ tři měsíce po ukončení dohodovacího řízení zveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví 
ČR návrh úhradové vyhlášky pro rok 2018. Postup ministerstva, které dalo ČLK i ostatním 
organizacím zastupujícím poskytovatele zdravotních služeb pro uplatnění připomínek lhůtu 
pouhých 5ti pracovních dnů, je skandální. ČLK přitom žádala marně ministerstvo 
zdravotnictví o jednání o úhradové vyhlášce již od června letošního roku.  
  Úhradová vyhláška, která zcela ignoruje oprávněné požadavky ambulantních lékařů, je pro 
ČLK naprosto nepřijatelná. ČLK ve stanovené lhůtě uplatnila své zásadní připomínky. 
   Dne 5.10.2017 se na pozvání prezidenta ČLK uskutečnila v prostorách ČLK porada 
předsedů sdružení ambulantních lékařů. 
Představenstvo bere informaci na vědomí. 
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  Dr. Mach se připojil k jednání představenstva v 9.45 hodin, přítomno je 13 členů 
představenstva. 
 
Protestní akce ambulantních lékařů 
  ČLK upozorňuje, že personální, ekonomická, právní a morální krize ve zdravotnictví 
se nadále prohlubuje. Politická reprezentace navzdory opakovaným výzvám ČLK 
neučinila žádné zásadní kroky, potřebné k nápravě tohoto stavu.  
  ČLK konstatuje, že za stávajících podmínek není schopna garantovat kvalitu ani 
bezpečnost lékařské péče. Personální devastace nemocnic vede nejenom ke snižování 
dostupnost zdravotní péče pro pacienty, ale je příčinou přesunu významného objemu 
zdravotní péče z nemocnic do ambulantní sféry. Podíl práce, za kterou praktičtí lékaři a 
ambulantní specialisté nedostávají od pojišťoven zaplaceno, paradoxně dále narůstá. 
  ČLK podporuje zvýšení platů lékařů a zdravotních sester pracujících v nemocnicích, 
ale nemůže souhlasit s tím, aby veškeré zvyšování úhrad zdravotních služeb směřovalo 
pouze do nemocnic. Úhradová vyhláška, jejíž návrh zcela ignoruje oprávněné 
požadavky ambulantních lékařů, je pro ČLK nepřijatelná. Skutečnost, že ani v čase 
ekonomické prosperity a růstu výběru zdravotního pojištění, není ministerstvo ochotno 
ocenit náročnou práci ambulantních lékařů, považuje komora za projev pohrdání a 
arogance. Personální devastace se přitom týká celého zdravotnictví, nikoli pouze 
nemocnic. 
  ČLK dále upozorňuje na trvalý nárůst zbytečné administrativy, která ubírá lékařům 
čas, který by mohli věnovat svým pacientům. Komora protestuje proti násilné a špatně 
připravené elektronizaci zdravotnictví (např. povinné e-recepty), která nepřináší žádný 
prospěch pacientům ani lékařům, které naopak zatěžuje zvyšujícími se náklady. 
   ČLK upozorňuje na rozevírající se nůžky v dostupnosti zdravotní péče pro obyvatele 
velkých měst na straně jedné, a občany venkova na straně druhé, přičemž tento 
prohlubující se problém politická reprezentace ignoruje. 
   Z výše uvedených důvodů Česká lékařská komora podporuje protestní akce 
praktických lékařů a ambulantních specialistů.  
Hlasování – přítomno 13  hlasujících: 
pro:     13 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
Elektronické recepty 
   ČLK trvá na stanovisku, že vedle elektronického receptu musí být i nadále zachována 
možnost, aby lékař předepsal pacientovi lék prostřednictvím klasického papírového receptu. 
Pokud by tato možnost nebyla zachována, hrozí poškození zdraví pacientů, kteří by nedostali 
potřebné léky. 
   Dne 5.9.2017 vystoupili předseda SPL Dr. Šonka, prezident ČLnK PharmDr. Chudoba a 
prezident ČLK Dr. Kubek na společné tiskové konferenci, na které vysvětlili, proč lékaři i 
lékárníci odmítají povinné elektronické recepty. 
   Dne 12.9.2017 se uskutečnilo jednání prezidenta ČLK s ředitelem SÚKL PharmDr. 
Blahutou, které nepřineslo žádný posun. ČLK navrhuje, aby SÚKL společně s ČLK navrhl 
ministerstvu, aby i po 1.1.2018 zůstaly elektronické recepty jako nepovinná alternativa. 
   Dne 23.9.2017 zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví návrh prováděcí vyhlášky, který si 
vyžádal zdravotní výbor PS. 
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   Díky soustředěnému tlaku ČLK a dalších organizací zdravotníků i pacientů návrh umožňuje 
vydání klasického receptu v případech: 
- ZZS 
- Návštěvní služba 
- Poskytování odborné první pomoci 
Návrh upravuje situace, kdy z prokazatelných technických důvodů není možné vystavit 
elektronický recept a to: 
- Výpadek elektřiny 
- Výpadek internetového připojení 
- Výpadek systému předepisujícího lékaře 
- Výpadek tzv. centrálního úložiště 
V těchto případech je možné vystavení klasického receptu, na kterém musí lékař uvést důvod, 
proč nebyl vystaven jako elektronický. 
Klasický recept by měl být přípustný dále v případě 
- Omamných látek 
- Transfuzních přípravků 
- Receptů vystavených smluvním lékařem poskytujícím zdravotní služby sobě, manželovi, 
svým rodičům, prarodičům, dětem, vnukům a sourozencům podle § 17 odst. 7 písm. a) zákona 
o veřejném zdravotním pojištění 
- V případě receptů určených k vyzvednutí v zahraničí 
ČLK uplatnila dne 26.9.2017 svoji zásadní připomínku, že klasický recept může být 
vystaven vždy na základě rozhodnutí lékaře anebo požádá-li o klasický recept pacient. 
Představenstvo ČLK upozorňuje, že návrh vyhlášky, která má upravovat pravidla 
povinného vystavování elektronických receptů od 1.1.2018 dosud nebyl schválen a 
nejistota lékařů i pacientů nadále trvá, stejně tak jako trvá hrozba pokuty až 2 miliony 
Kč pro lékaře (poskytovatele zdravotních služeb), který vydá v rozporu s platnými 
právními předpisy pacientovi klasický recept, byť by se jednalo o předpis léku, který 
pacient potřebuje.  
Hlasování – přítomno 13  hlasujících: 
pro:     13 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
Vyhláška o studijních programech tzv. Tradiční čínské medicíny 
   Ministerstvo zdravotnictví připravilo vyhlášku o minimálních požadavcích na studijní 
programy a vzdělávací programy k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání terapeut 
tradiční čínské medicíny a na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu 
povolání specialista tradiční čínské medicíny. 
   V důvodové zprávě ministerstvo připouští, že na rozdíl od vzdělávání lékařů a dalších 
zdravotníků, Evropská unie vzdělávání tradičních čínských šarlatánů nijak neupravuje. Autoři 
návrhu zároveň přiznávají, že podpora tzv. Tradiční čínské medicíny nebude zadarmo a že 
příslušné náklady zaplatí státní rozpočet. 
   ČLK od počátku zásadně odmítá návrh na zavedení odborné způsobilosti k výkonu povolání 
„terapeuta tradiční čínské medicíny“ a „specialisty čínské medicíny“. ČLK považuje tzv. 
tradiční čínskou medicínu za pouhé léčitelství. Tento návrh je nebezpečným průlomem, neboť 
legislativně přiznává čínskému léčitelství statut medicínského oboru, a tím zvýhodňuje čínské 
léčitelství oproti jiným léčitelským metodám. ČLK trvá na stanovisku, že léčitelství, ať již 
vychází z jakýchkoliv tradic, není zdravotnickým povoláním. 
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   ČLK nenachází jedinou analogii, kdy by do české medicíny byly politicky nuceně 
inkorporovány obory, které u nás nemají žádnou historii, jsou v rozporu s vědeckým 
poznáním, vlastně není znám pořádně ani jejich obsah a neprošly vývojem jako jiné 
odbornosti, tedy si nemusely své opodstatnění vydobýt v mnohaleté kritické expertní diskuzi. 
Jednání ministerstva zdravotnictví a dalších zákonodárných orgánů v této věci považuje 
komora za ostudné. 
   ČLK zásadně nesouhlasí s tím, aby jacíkoliv léčitelé a šarlatáni, tedy ani ti praktikující 
tzv. Tradiční čínskou medicínu, byli našimi právními předpisy považováni za 
zdravotníky a jejich vzdělávání navíc bylo spolufinancováno z veřejných prostředků. 
V době, kdy stát není schopen zajistit financování zdravotní péče, kterou občané 
potřebují, považuje ČLK finanční podporu tzv. tradiční čínské medicíny z veřejných 
prostředků za nehoráznost.  
Hlasování – přítomno 13  hlasujících: 
pro:     13 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
Vyhláška o zkušebním řádu aprobační zkoušky 
   Ve stanoveném termínu dne 2.10.2017 uplatnila ČLK své připomínky k vyhlášce. Garantem 
jejich zpracování byl viceprezident ČLK Dr.Mrozek. 
   Zásadní připomínky ČLK: 
- všechny části aprobační zkoušky musí probíhat výhradně v českém jazyce 
- uchazeč je povinen předkládat k aprobační zkoušce písemné potvrzení obsahující záznamy o 
doposud absolvované praxi a provedených výkonech (logbook) 
- členem zkušební komise je vždy zástupce profesní komory 
   ČLK do příslušné akreditační komise nominovala své tři zástupce: 
MUDr. Pavel Pafko, DrSc. – chirugie 
MUDr. Luboš Kotík, CSc. – vnitřní lékařství a kardiologie 
Doc. MUDr. Radan Keil, PhD – vnitřní lékařství a gastroenterologie 
Představenstvo bere informaci na vědomí. 
 
 
Jak bránit vylidňování venkova – seminář v Senátu ČR 
Výbor pro zdravotnictví Senátu spolu se Svazem měst a obcí uspořádal 19.9.2017 konferenci 
upozorňující na příčiny vylidňování venkovských oblastí ČR. Prezident ČLK Dr.Kubek 
vystoupil na konferenci s prezentací upozorňující na personální devastaci českého 
zdravotnictví a její příčiny. 
Představenstvo bere informaci na vědomí. 
 
 
Výběrová řízení - informace 
   Dr. Kubíček podal informaci o výběrovém řízení, kterého se zúčastnil. 
 
3) Vnitřní činnost 
 
Informace o počtu nových členů ČLK 
    V září 2017 bylo přijato celkem 231 lékařů: 
     z toho bylo      50  lékařů se státní příslušností SR,  

      26  lékařů s jinou státní příslušností, 
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      21  lékařů se slovenskou LF, 
     19  lékařů se zahraniční LF. 

V tomto období byla 1 žádost o přijetí posouzena jako pozdní vstup. 
V roce 2017 dosud požádalo celkem 179 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti 
 
 
Návrh novely SP-16  
Čestná rada navrhuje doplnit do stavovského předpisu č. 16, Systém celoživotního vzdělávání 
lékařů ČLK v ustanovení § 13. odst. 1 text: „Doklady o absolvování vzdělávacích akcí dle § 4 
písmeno a), b) a c) tohoto stavovského předpisu jsou okresním sdružením komory 
uchovávány po celou dobu platnosti Diplomu“. 
Hlasování – přítomno 13 hlasujících: 
pro :   0 
proti :   13 
zdržel :  0     Návrh nebyl přijat. 
Představenstvo konstatuje, že současná praxe je vyhovující a změna, která by přinesla 
výrazný nárůst administrativy a finančních nákladů pro sekretariáty OS ČLK, případně 
zatížila lékaře žádající o vydání diplomu, není vhodná. 
 
 
Návrh novely závazného stanoviska ČLK č. 1/2011  
Představenstvo na návrh Čestné rady ČLK schvaluje novelu závazného stanoviska č. 
1/2011, Vedoucí lékař následné lůžkové péče – vedoucí lékař LDN, kdy se v čl. 1 
doplňuje text: „Skutečnost, že lékař splňuje podmínky celoživotního vzdělávání, je lékař 
povinen doložit diplomem celoživotního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 
– Systém celoživotního vzdělávání lékařů ČLK“. 
Hlasování – přítomno 13  hlasujících: 
pro:     13 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
Konference ČLK – „Zdravotnictví volá o pomoc! Co bude po volbách?“  
   ČLK uspořádala 21. září 2017 v Hotelu NH Prague City konferenci pod názvem 
„Zdravotnictví volá o pomoc! Co bude po volbách?“. 
   ČLK již druhým rokem upozorňuje na příčiny a důsledky hluboké personální krize, v níž se 
ocitlo naše zdravotnictví. Vzhledem k tomu, že občané považují zajištění kvalitní zdravotní 
péče za jednu z priorit, kterou by jim stát měl garantovat, je logické, aby se právě 
zdravotnictví stalo jedním z klíčových témat nadcházejících parlamentních voleb. 
   Komora již 22. června oslovila předsedy deseti politických stran a hnutí, které měly podle 
tehdejších průzkumů reálnou šanci překročit hranici 5% získaných hlasů potřebnou pro vstup 
do Poslanecké sněmovny a požádala je, aby nominovali své zdravotnické experty na 
konferenci, kterou před volbami komora uspořádá. 
   Cílem konference bylo umožnit zdravotnickým expertům hlavních kandidujících 
politických stran a hnutí vedle sebe na jednom místě prezentovat své plány a program pro 
zdravotnictví. Lékařům i v široké veřejnosti komora tímto způsobem chtěla usnadnit orientaci 
v programech jednotlivých politických stran, které jsou často jen velmi obtížně navzájem 
porovnatelné.    
    V polovině srpna, tedy s dostatečným předstihem, komora informovala zdravotnické 
experty, politickými stranami nominované, o programu konference. Všichni účastníci byli 
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vyzváni k tomu, aby si připravili v délce do deseti minut prezentaci volebního programu své 
strany pro zdravotnictví. ČLK zároveň vyzvala všechny hosty k tomu, aby odpověděli na 
jednotnou sadu konkrétních otázek. Odpovědi budou publikovány v časopise Tempus, který 
vyjde těsně před parlamentními volbami. 
   Samotnou konferenci zahájil prezident ČLK Kubek prezentací Krizového plánu, který jako 
řešení současné personální, ekonomické a právní krize našeho zdravotnictví připravila komora 
již před rokem. Návrhy komory schválené delegáty loňského mimořádného sjezdu tak mohly 
sloužit účastníkům konference jako určité měřítko k porovnání reálnosti a relevantnosti 
programů politických stran. 
   Hosté z řad politiků vystupovali v následujícím pořadí, které si úvodem vylosovali:  
1. ČSSD – MUDr. Jiří Běhounek 
2. Svoboda a přímá demokracie – MUDr. Jaroslav Dvořák 
3. KSČM – Mgr. Soňa Marková 
4. Česká pirátská strana – MUDr. Zdeněk Hřib 
5. KDU-ČSL – MUDr. Vít Kaňkovský 
6. Starostové a nezávislí – MUDr. Bronislav Sedláček 
7. ANO 2011 – Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch 
8. ODS – Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. 
9. Strana zelených – Doc. MUDr. Jan Trnka 
10. TOP 09 – Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. 
   Vyúčtování konference 
Náklady celkem: 212 799,- Kč 
Výnosy celkem: 34 800,- Kč (jedná se pouze o účastnické poplatky, nebyly použity žádné 
sponzorské peníze) 
Výsledek pro ČLK: - 177 999,- Kč 
Představenstvo bere informaci na vědomí. 
 
 
Příprava XXII. Plesu lékařů českých  
   XXII. Ples lékařů českých se bude konat v sobotu 27. 1. 2018 v paláci Žofín v Praze za 
spolupořadatelství ČLK a LOK-SČL.  
Představenstvo schvaluje Smlouvu o krátkodobém pronájmu paláce Žofín za účelem 
konání XXII. plesu lékařů českých v sobotu 27. 1. 2018. 
Hlasování – přítomno 13  hlasujících: 
pro:     13 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
Představenstvo schvaluje smlouvu o spolupráci ČLK a LOK-SČL při pořádání XXII. 
Plesu lékařů. 
Hlasování – přítomno 13  hlasujících: 
pro:     13 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
Příprava 32. sjezdu ČLK - ekonomika ČLK 
   Dr. Kubek prezentoval na poradě předsedů OS ČLK dne 21.9.2017 údaje o vývoji 
hospodaření ČLK za poslední roky připravené ekonomickým oddělením ČLK.   
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   ČLK je finančně zcela nezávislá na státu a hospodaření centra ČLK končí pravidelně 
kladným hospodářským výsledkem již od roku 1999, což je pozitivní, neboť pouze 
ekonomicky silná a nezávislá profesní samospráva může hájit zájmy lékařů.  
   Dosažený hospodářský výsledek po zdanění v jednotlivých letech: 
2007: + 3 707 125,- Kč 
2008: + 3 433 570,- Kč 
2009: + 2 599 894,- Kč 
2010: + 1 415 566,- Kč 
2011: + 1 459 552,- Kč 
2012: + 3 730 586,- Kč 
2013: + 5 300 549,- Kč 
2014: + 3 836 690,- Kč 
2015: + 5 808 781,- Kč 
2016: + 1 709 380,- Kč 
   Bez navýšení členských příspěvků, jejichž výše zůstává 6 let stejná, by pří růstu nákladů 
(např. očekávaný nárůst mezd zaměstnanců ČLK o 10%) rozpočet ČLK pro rok 2018 skončil 
záporným hospodářským výsledkem. Takový výsledek by destabilizoval kredit ČLK jako 
silné nezávislé stavovské organizace, která dokáže hájit oprávněné zájmy svých členů, a 
prakticky by znemožňoval nákup nemovitosti pro vybudování Domu lékařů. 
  Účastníci porady nesouhlasili s tím, aby rozpočet ČLK pro rok 2018 končil záporným 
hospodářským výsledkem. Účastníci porady zároveň nesouhlasili s tím, aby ČLK omezovala 
své aktivity, které vykonává ku prospěchu lékařů. Účastníci porady trvali na záměru, aby 
ČLK investovala do nákupu nemovitosti na vybudování Domu lékařů a podpořila tím 
sjednocování lékařského stavu. 
   Dr. Kubek dále prezentoval historický vývoj členských příspěvků a změn v distribuci 
výnosu z příspěvků mezi OS ČLK a centrem ČLK i v různé výši solidární podpory malých 
OS ČLK ze strany velkých OS ČLK. 
   Dr. Kubek prezentoval dopady prostého zvýšení členských příspěvků o 15% a zvýšení 
členských příspěvků o 10% s posílením solidarity velkých OS ČLK s malými OS ČLK. 
   Účastníci porady souhlasili s tím, aby se prohloubila solidarita velkých OS ČLK, která mají 
přebytky finančních prostředků na účtech, s malými OS ČLK, která si často nemohou dovolit 
financovat provoz kanceláře, ani platit svým funkcionářům za práci pro lékaře.  
   Účastníci porady doporučili, aby prezident ČLK ve spolupráci s ekonomickým oddělením 
připravil takovou variantu členských příspěvků pro rok 2018, která bude počítat s jejich 
zaokrouhlením, a to konkrétně na: 
Soukromí a vedoucí lékaři: 3 500,- Kč 
Lékaři zaměstnanci: 2 500,- Kč 
Absolventi platící: 1 000,- Kč 
Nepracující důchodci 500,- Kč 
   Navržená varianta by měla zároveň posílit solidaritu velkých OS ČLK s malými OS ČLK a 
zajistit vytvoření finanční rezervy centra ČLK na nákup nemovitosti pro Dům Lékařů. 
   Účastníci porady doporučili představenstvu, aby schválilo a doporučilo delegátům sjezdu 
ČLK takový návrh členských příspěvků a rozpočtu pro rok 2018, který bude splňovat výše 
uvedené požadavky. 
 
Členské příspěvky a návrh rozpočtu ČLK pro rok 2018 
Představenstvo schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2018 s tím, že doporučuje delegátům 
sjezdu ČLK upravit výši členských příspěvků v souladu s doporučením porady 
předsedů OS ČLK, a to v jednotlivých kategoriích: soukromí lékaři 3500,- Kč, lékaři 
zaměstnanci 2500,- Kč, absolventi platící 1000,- Kč a nepracující důchodci 500,- Kč, a 
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zároveň změnit pravidla v přerozdělování výnosu z členských příspěvků tak, aby byla 
posílena solidarita velkých OS ČLK s malými OS ČLK. 
Hlasování – přítomno 13  hlasujících: 
pro:     13 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
Návrh novely SP-7, Příspěvky na činnost ČLK 
   Prezident ČLK Dr. Kubek předkládá návrh novely SP-7 Příspěvky na činnost ČLK, který 
zahrnuje změny v rozdělování výnosu z členských příspěvků mezi jednotlivá OS ČLK a 
centrum ČLK, které doporučili účastníci porady předsedů OS ČLK a představenstva dne 
21.9.2017. Návrh podporuje solidaritu velkých, tedy většinou bohatších okresních sdružení 
s malými OS ČLK, kterým často chybí prostředky na zajišťování základní činnosti a funkce. 
Představenstvo souhlasí s návrhem novely SP-7, Příspěvky na činnost ČLK a 
doporučuje její schválení delegátům Sjezdu ČLK.  
Hlasování – přítomno 13  hlasujících: 
pro:     13 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
Dům lékařů 
    Delegáti XXXI. Sjezdu ČLK podpořili záměr představenstva investovat do nákupu prostor 
pro nové sídlo České lékařské komory v Praze.  
   Požadavkem ČLK je nejenom dostatečná plocha pro kanceláře, služební byt, ale především 
přednáškový sál a seminární místnosti pro zajišťování vzdělávacích akcí ČLK. Celkem užitná 
plocha nejméně 1 500 m2, dobrá dostupnost MHD a možnost parkování. 
   Vlastní vzdělávací centrum v sídle ČLK by mělo umožnit další rozvoj celoživotního 
vzdělávání lékařů organizovaného komorou, mělo by zviditelňovat činnost komory a zlepšit 
identifikaci lékařů se svojí profesní samosprávou. Pořádáním vzdělávacích akcí i jednání 
(např. porady předsedů OS ČLK) ve vlastních prostorách by ČLK šetřila peníze za pronájmy. 
„Dům lékařů“ by mohl sloužit v případě zájmu též některým okresním sdružením ČLK. Část 
prostor by mohly mít od ČLK pronajaty další lékařské organizace. Společný dům by tak mohl 
přispět k sjednocování lékařského stavu. 
   Na poradě předsedů OS ČLK dne 21.9.2017 prezentoval Dr.Kubek některé z nemovitostí, 
které byly České lékařské komoře nabídnuty.  
   Účastníci porady považovali za nejvhodnější nemovitost pro vybudování Domu lékařů 
administrativní budovu na adrese: Drahobejlova 27, Praha 9.  
     Výhody: dobrá centrální lokalita, dobrá dostupnost MHD, nemovitost z části připravená k 
okamžitému využití po ukončení nájemních smluv bez nutnosti rekonstrukce, prostory 
pronajaté – nájem z části prostor by umožnil úhradu části investice, vhodná stavební dispozice 
k vybudování posluchárny a dalších učeben, stanovisko experta po předběžném ohledání 
stavebního stavu nemovitosti je doporučující 
     Nevýhody: vzhledem k příznivé ceně (37 000,- Kč/m2) je o nemovitost velký zájem a 
majitel trvá na uskutečnění prodeje do konce roku 2017. 
   Účastníci porady pověřili prezidenta ČLK, aby jménem ČLK vyjádřil vážný zájem o nákup 
této nemovitosti a aby dále jednal s realitní společností, případně s majitelem budovy, a s 
bankami o podmínkách nákupu i bankovního úvěru a připravil tak ve spolupráci s právní 
kanceláří ČLK podklady pro rozhodnutí představenstva ČLK. 
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Online magazín „Nasezdravotnictvi.cz“ 
  Představenstvo na svém zářijovém zasedání schválilo návrh online magazínu o zdravotnictví 
s názvem „Nasezdravotnictvi.cz“ předložený firmou Ewing PR.   
  Představenstvo souhlasilo s cenou za výstavbu webu (grafika a programování) a za vytvoření 
logo manuálu „Nasezdravotnictvi.cz“. 
   Představenstvo schválilo obsah příkazní smlouvy o spolupráci mezi ČLK a firmou Ewing 
PR o zajištění provozu online magazínu „Nasezdravotnictvi.cz“, a to včetně předloženého 
finančního rámce. Představenstvo pověřilo prezidenta ČLK, aby po případných úpravách, 
které ve smlouvě navrhne daňový poradce a právní kancelář ČLK, v případě že tyto návrhy 
budou pro firmu Ewing PR přijatelné, smlouvu podepsal. Agentura Ewing PR s návrhy ČLK 
souhlasila a smlouva tedy byla oběma stranami podepsána. 
   Dne 5.10.2017 se za účasti Dr. Kubka, Dr. Sojky, pana Jaroše a výkonného redaktora 
Davida Garkische konalo první zasedání redakční rady online magazínu Nasezdravotnictvi.cz. 
Prezident ČLK prezentoval projekt účastníkům setkání předsedů sdružení soukromých lékařů 
a nabídl jim prostor v novém online magazínu   
Představenstvo bere informaci na vědomí. 
 
4) Zahraniční činnost 
 
Jednání středoevropských a východoevropských lékařských komor – ZEVA 
   Jednání, které se konalo ve dnech 15.-16.9.2017 v Lublani, se účastnil viceprezident ČLK 
Dr. Mrozek. 
   V září 2018 bude zasedání ZEVA pořádat ČLK v Praze. Náklady spojené s pořádáním této 
prestižní mezinárodní akce odhaduje kancelář ČLK na cca 400 000,- Kč. 
 
5) Licence 
 
6) Různé 
 
Informace k organizaci 32. Sjezdu ČLK 
  32. sjezd ČLK se koná v Brně, hotel Voroněž v sobotu a neděli 11.-12.11.2017. V předvečer 
sjezdu bude zajištěna večeře pro delegáty a oficiální hosty. Představenstvo doporučuje 
delegátům ze vzdálenějších okresů, aby si zajistili ubytování již od pátku 10.11.2017. Tak 
jako v uplynulých letech, i tentokrát ubytování svých delegátů zajišťují kanceláře OS ČLK, 
která rovněž ubytování za své delegáty i hradí. Ubytování ostatních funkcionářů ČLK, kteří 
nejsou delegáty, a oficiálních hostů zajišťuje a hradí centrum ČLK. 
 
 
Zasedání představenstva bylo ukončeno v 13:00 hodin. 
 
Příští zasedání představenstva se uskuteční v sobotu 4. 11. 2017 od 9:00 hodin v kanceláři 
ČLK v Praze.  
 
 
Zapsala: Hanka Matějková              
 
 
Schválil: MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 


	Zápis z jednání představenstva ČLK,
	konaného dne 6. října  2017 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha

